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Hoe heet die vogel ? Deel I en II 
 
Determineerboekje voor de in Nederland in het wild 
waargenomen vogelsoorten door Jan P. Strijbos. Te 
illustreeren met Van Delft’s plaatjes, naar aquarellen van 
Hans Beers (deel I) en Sjoerd Kuperus (deel II) – 
Penteekeningen in den text van den schrijver. 
Bandversiering van Hans Beers. Uitgave: N.V. Van Delft 
& Zonen’s Banket en koekfabriek v/h „De Vlijt” – Koog aan 
de Zaan. 
Deel I, juni 1927 (april 1928); Deel II, (november 1930) 
 
Deel I: 224 pagina’s vanaf het titelblad, met 110 kleine 
plaatjes om op te plakken op aparte plaatjesbladen. 
Deel II: 240 pagina’s vanaf het titelblad, inclusief diverse 
lijsten en registers achterin, met 110 kleine plaatjes om op 
te plakken op aparte plaatjesbladen en deels op tekst-
pagina’s, en 1 grote plaat voorin ingeplakt meegeleverd. 
 
Prijs: per deel 75 cent, franco per post 95 cent. 
 
In het Woord vooraf vertelt Van Delft, dat deze uitgave is 
geïnspireerd door „Het Vogelboekje” van Jac.P. Thijsse. 
Thijsse zegt in het voorwoord daarvan, dat men hem al 
dikwijls gevraagd heeft naar een goedkoop boekje, 
waarvan men zich zou kunnen bedienen om de vogels van 
Nederland te leren kennen, liefst met gekleurde platen. 
„Wel, nu heb ik een boekje gemaakt, dat alvast goedkoop 
is, maar die gekleurde platen kon ik voor zoo’n beetje geld 
niet leveren.” Door middel van reclameplaatjes kan dat 
wel. 
 
 
Kenmerken 
Deze boekjes met vollinnen band zijn opvallend klein (14,7 x 22,8 cm), bedoeld als „zakformaat”. De omslag van beide 
delen is hetzelfde met alleen het nummer I en II verschillend. De Escheriaanse illustratie is geheel opgebouwd uit 
gestileerde vogels. 
De boekjes vormen een geheel, hoewel deel II weer een inleidend hoofdstukje heeft en een herhaling van de onder-
verdeling van de vogelsoorten. Alleen deel II heeft achterin de registers, een met de Nederlandse namen en een met de 
wetenschappelijke namen. Het is in tweeën gesplitst omdat het met de 220 behandelde soorten en plaatjes te omvangrijk 
zou worden, volgens het voorwoord. 
De indeling van de plaatjes is (in principe) 4 staande of 3 liggende per pagina. (Deze indeling is overgenomen in de 
kleine naoorlogse albums van K&G van ongeveer hetzelfde formaat.) In deel II is daar ten dele van afgeweken om de 
tekst beter bij te blijven. Alle plaatjes stellen uitsluitend vogels voor. 
Waarom de plaatjes van het tweede deel door een andere kunstenaar zijn gemaakt is niet vermeld. 
 
De plaatjes van deel I zijn genummerd 1 – 110 en zijn merendeels gesigneerd HB (aan elkaar), de plaatjes van deel II zijn genummerd 
111 – 220 en zijn gesigneerd SjK. 

 
Inhoud 
Buiten de inleidingen en overzichten van de indelingen (deter-
mineertabel, ondersteund door pentekeningen), geven de boekjes 
de kenmerken van elk van de 220 vogels afzonderlijk in enkele 
regels tot ruim een pagina. De kenmerken zijn beschreven naar: 
“prachtkleed”, “Winterkleed”, “Jeugdkleed”, de afmetingen (vleugel, 
snavel, loopbeen, staart), het voorkomen in ons land en de 
“Veldkenmerken”. Bij een aantal vogels zijn ook trekgegevens en 
broedgegevens opgenomen. 

Plaatje 1. Parelduiker  
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De Nederlandse Vereniging voor Vogelbescherming heeft in 1958 een brochure (15 x 23 cm) van 15 pagina’s 
uitgebracht “Wintervoedering van vogels” (herdrukt in 1960) met een toegevoegd dubbel middenblad waarop 16 
plaatjes van Sjoerd Kuperus uit het 2e album van Van Delft opgeplakt konden worden. De plaatjes werden verstrekt 
voor een bijdrage van 20 cent. 
 
 
 


